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 ملخص: 

ــا بـــن االقتصـــادية العالقـــا  ترتكـــز  مـــ  جمموعـــة علـــى األفريقيـــة والـــدول تركيـ

 املـــوارد تشـــك  إذ، األفريقيـــة للـــدول اقتصـــادية اجليـــو بالرتكيبـــة املرتبطـــة املــتاتا  

 عـ   مظاهرهـا  وتربز، أفريقيا اجتاه االقتصادية تركيا ياسةلس أساسي حمدد الطبيعية

 االتفاقيا ...، االستثمارا ، التجارية املبادال  طريق

 أفريقيا وغرب شرق م  لدول الطبيعية املوارد امتالك أثر مبعاجلة الدراسة هذه تقوم

 لطبيعيـة ا املوارد امتالك عالقة ع  البحث يتم حيث، تركيا مع التجارية مبادالتها على

، غانـا ، السـغاال ، جيبـوتي ، الصـومال ، )إثيوبيـا  للـدول  الطاقـة  ومصـادر  أوليـة  مـواد  مـ  

 تركيا. مع التجارية مبادالتها وحجم نيجتيا(

 للمـوارد  السـت  األفريقيـة  الـدول  امـتالك  بن تغاسبية عالقة وجود إىل الدراسة وصلت

 إذ، تركيــا مــع التجــاري التبــادل وحجــم )الــغف ( الطاقــة مصــادر وبالتحديــد الطبيعيــة

 مـ   املزيـد  على للحصول األفريقية القارة يف اخلارجية سياستها تفعي  على تركيا تعم 

 أخـر   اعتبـارا   حساب على حتى، وأمغية وسياسية اجتماعية آليا  عرب الطاقة مصادر

 اجلارايف. واملوقع كالتارخيية

 .املوارد تركياـ أفريقياـ، غرب، شرق :املفتاحية الكلما 

Abstract: 

The economic relations between Turkey and the African countries 

are based on a set of variables related to the geo-economic structure of 
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the African countries, Natural resources is a key determinant of 

Turkey's economic policy towards Africa. Its appearances are through 

trade exchanges, investments, agreements. 

The study traits the impact of possession of natural resources of 

East and west African countries to their trade exchange with Turkey, 

by looking for the relation between initial resources and energy 

resources of (Ethiopia, Somalia, Djibouti, Senegal, Ghana, Nigeria) 

and the volume of trade with Turkey. 

The study concluded that there is a proportional relationship 

between the six African countries possessing natural resources, 

especially energy sources (oil) and the volume of trade exchange with 

Turkey, however Turkey is working to activate its foreign policy in 

the African continent to obtain more energy sources through social, 

political and security mechanisms. At the expense of other 

considerations, such as history and geographical location. 

Key words: East, West, Africa, Turkey, Resources. 

 قدمة: م

، األفريقيـة  تركيـا  عالقـا   يف األساسـية  الركـائز  إحـد   االقتصادي البعد شك ي

 يةاالقتصاد العالقا  تطور تزام  حيث، 8991 سغة االنفتاح لسياسة تركيا وضع مغذ

 واألمـ...  والثقـايف  واالجتمـاعي  السياسي اجملال يف العالقا  تعزيز مع األفريقية بالقارة

 سـغة  للحكم والتغمية العدالة حزب بوصول انتعاش مرحلة الرتكي االقتصاد عرف وقد

 متعـددة  خارجيـة  سياسـة  انتهـا   إىل دفـع  الـذي  األمـر ، متتاليـة  أزما  شهد بعدما 2002

 الطبيعية. باملوارد الاغية األفريقية القارة مع والتعاون الشراكة طرُأ يف للبحث األبعاد

، الطاقـة  ومصـادر  األوليـة  املـواد  حيـث  م ، العامل يف الاغية القارا  م  أفريقيا تعترب

 تضاريسـها  وتغـو   والبحـار  احمليطا  على وإطالهلا 2كم مليون 00 مساحة على فرتبعها

ــى واحتوائهــا، غربهــا إىل القــارة رقشــ ومــ  اجلغــوب إىل الشــمال مــ  ومغاخهــا ــروة عل  ث

 العـامل  فيـ   يعـرف  الـذي  الوقـت  يف الـدولي  اجملتمع اهتمام حم  جعلها، وحيوانية زراعية

 الطبيعية. املوارد م  املزيد على احلصول يستدعي تكغولوجيًا تقدمًا
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 وليـاً د تغافسـاً  تشـهد  إذ، الدوليـة  للفواعـ   جـذب  حمـ   جعلـها  األفريقية القارة غغى إن

 يف هامــة مكانــة تركيــا وحققــت، ةالتجاريــ املبــادال  وتغــو  اتســا  عــرب يظهــر كــبتًا

 األفريقية. الدول مع التجاري التبادل حلجم التدرجيي باالزدياد أفريقيا

 م  الطبيعية املوارد امتالك مستو  على بالرتكيز الدراسة تقوم: البحثية املشكلة -

 التبـادل  مـتات  علـى  وأثرهـا ، أفريقيـا  وغـرب  شـرق  مـ   لـدول  للطاقـة  ومصادر أولية مواد

 :  كاآلتي البحثية املشكلة طرحُت ذلك ضوء وعلى .تركيا مع التجاري

 الطبيعيـة  للمـوارد  أفريقيـا  وغـرب  شـرق  دول امـتالك  مسـتو   بـن  العالقة تتمث  فيما-

 تركيا؟ مع التجارية مبادالتها وحجم

 الرتكيـة  السياسة طبيعة هي ما: اليكالت الفرعية األسئلة م  جمموعة طرح ميك 

 حجـم  يتمثـ   فيمـا  الطبيعيـة؟  للمـوارد  امـتالكهم  مسـتو   مـاهو  أفريقيا؟ وغرب شرق يف

  أفريقيا؟ وغرب شرق ودول تركيا بن التجاري التبادل

 الفرضـية  صـياغة  يـتم ، البحثيـة  املشـكلة  علـى  اإلجابـة  أجـ   مـ  : العلميـة  الفرضية -

 :  التالية

 يف التجـاري  التبـادل  مسـتو  و الطبيعيـة  للمـوارد  الدول امتالك مد  بن ارتباط هغاك

 .الدولية سياسةال

ــغه  - ــتم: الدراســة م ــغه  اســتخدام ي ــي م ــك وإحصــائي حتليل  السياســة بدراســة وذل

 مــ  ودول جيبـوتي. ، الصــومال، إثيوبيـا : وهــي أفريقيـا  شــرق مـ   دول بعــض يف الرتكيـة 

 علي  تقوم الذي االقتصادي العمق ومعرفة، اغان، السغاال، نيجتيا: وهي أفريقيا غرب

 التبـادل  وحجـم  الطبيعيـة  املـوارد  امـتالك  مـتاتا   علـى  بغـاء  الرتكية اخلارجية السياسة

 .التجاري

 : للدراسة الغظري اإلطار -

 نــازلي’’ مــ  كـ   يــبن حيــث Expanding Outward اخلــار  حنـو  التوســع اقـرتاب 

 العوامـ   بـن  الرتابـ   Robert North ’’نـور   روبـر  ’’و Nazli Choucri ''شـكري 

 املشــاك  مــ  فالعديــد، اإلنســانية الشــنون يف التعــاون لتســهي  والسياســية االقتصــادية

 علـى  الرتكيـز  ضـرورة  علـى  ينكـدوا  اكمـ  (8)السياسـة.  عـ   االقتصـاد  فص  ع  ناجتة

 املـوارد.  وختصـيص ، التكغولـوجي  التقـدم ، السكاني الغمو مستو : وهي، نقاط ثال 
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 اخلــار  حنــو للتوســع الدولــة حيفــز التكغولــوجي والتقــدم الســكاني الغمــو ازديــاد أن إذ

 واألولويـــا  الطبيعيـــة املـــوارد بـــن الـــرب  وبالتـــالي، املـــوارد مـــ  املزيـــد علـــى للحصـــول

 للتوسع الرتكية اخلارجية السياسة سعي إلظهار االقرتاب هذا استخدام ومّت (2)الوطغية.

، الـغف   خاصـة  الطاقـة  ومصـادر  األولية املواد م  املزيد  ع البحث أج  م  اخلار  حنو

 تماعي.جاال الرفاه وحتقيق والتكغولوجي الصغاعي تطورها لدعم

 القوميــة املصــلحة اقــرتاب National Interest املصــلحة حتقيــق أن يــر  الــذي 

 بطـابع  وتتميـز ، دولـة  ألي اخلارجيـة  للسياسـة  احملرك والغهائي األولي اهلدف هو القومية

 هــذا اســتخدام مّت وقــد(0)، الســائدة السياســية الزعامــا  تاــت  وإن حتــى االســتمرارية

 دفعتهـا  والدولي اإلقليمي سياقها يف لرتكيا القومية املصاحل أن كون للتحلي  االقرتاب

 .. الطبيعية باملوارد الاغية، األفريقية القارة يف للتواجد

 اأفريقي غرب دول جتاه الرتكية السياسة: أوال

ــا - أ ــودغاال: لسـ ــا  تعـ ــة العالقـ ــغاالية الرتكيـ ــغة إىل السـ ــغاال أّن إال، 8992 سـ  السـ

 أول والتعــاون التغســيق وكالــة وافتتحــت .2009 ســغة حتــى أنقــرة يف هلــا ســفارة فتحــت

ــا غــرب يف مكتبهــا  الصــحة قطــا  يف ماديــة مســاعدا  تقــديم ومّت، داكــار يف أفريقي

  (4)التعليمو

ــز ــة تركـ ــة السياسـ ــغاالال يف الرتكيـ ــى سـ ــ  علـ ــادي اجلانـ ــدب، االقتصـ ــد  عقـ  مغتـ

ــال إســــطغبول ــتثمار وفــــر  لألعمــ ــغاال يف االســ 2082 ســــغة الســ
ــة تفعيــــ و (2)  اللجغــ

 تشـجيع ال إىل تهدف واليت، 8992 سغة تأسست اليت 2009 سغة املشرتكة االقتصادية

ــة ــة واحلماي ــث، لالســتثمارا  املتبادل ــذ مّت حي ــا الســغاال يف مهمــة مشــروعا  تغفي : مغه

 التبـادل  حجم وازداد الدولية. للمنمترا  مركز بغاء، اجلديد الدولي املطار بغاء مشرو 

 وتهــدف، 2084 سـغة  دوالر مليـون  870 ثـم  2082 ســغة دوالر مليـون  840 مـ   التجـاري 

  (9)دوالر. مليون 220 إىل رفعها إىل

 ةالرتكيـ  االسـتثمارا   أكـرب  مـ   الـدقيق  طحـن  مصغع يعد، االستثمارا  جمال ويف

، الفواكـــ ، اخلضـــر، الســـمكية املـــواد لرتكيـــا الســـغاال تصـــدر كمـــا الســـغاال يف

 وصـــلت حيـــث، والزراعيـــة والتغمويـــة احليويـــة القطاعـــا  لتشـــم  واتســـعت (7)اجللـــود.

ــون 200 إىل االســتثمارا  ــة اجلويــة اخلطــوط واجــراء، أورو ملي ــرحال  الرتكي  كــ  ل
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 ثــال  علــى التوقيــع ومت (1)لــدي .الب بــن التجــاري التبــادل حجــم رفــع يف يســاهم، يــوم

 بتعزيـز  وتعهـدا  الاابـا   وإدارة اجلويـة  األرصـدة ، امليـاه ، البيئـة  جمـال  يف تعاون يا قافات

  (9)الطبيعية. املوارد محاية يف التعاون

 علـى  التوقيـع  مت حيـث ، السـغاال  يف واإلنسـاني  األمـ.  باجلانـ   تركيا اهتمت كما

 االتصـاال   جمـال  يف تعـاون  وكـذلك ، البلـدي   نبـ  األمـ.  التعـاون  حول تفاهم مذكرة

ــول بتوقيـــع ــة بـــن بروتوكـ ــاء وكالـ ــة الســـغاالية األنبـ ــم وبلاـــت األناضـــول. ووكالـ  حجـ

 (80).تيكا طرف م  املقدمة دوالر مليون 9 املساعدا 

 أن إال، 8927 سـغة  غانـا  اسـتقالل  بعـد  دبلوماسـية  عالقـا   تركيـا  أقامـت غانا:  - ب

 سـغة  العالقـا   إعـادة  قـرار  احلكومتـان  واختـذ   (88).8918 سـغة  عملـها  توقف السفارة

  (82)الدولتن. كال يف سفارا  بفتح 2080

 األعمـال  جملـ   إنشاء مت حيث، االقتصادي باجلان  غانا يف الرتكية السياسة تهتم

 رابطــة إنشــاءو، 2080 ســغة لاانــا الرمسيــة غــول اهلل عبــد زيــارة خــالل الاــاني الرتكــي

 غانـا  أردوغـان  الـرئي   ووصـف  (80)الاـاني.  الربملـان  داخـ   2088 سغة الربملانية الصداقة

  (84).2089 فيفري يف هلا زيارت  أثغاء التغموي بالشريك

ــا تعتـــرب  (82)الصـــحراء. جغـــوب أفريقيـــا يف لرتكيـــا جتـــاري شـــريك أكـــرب رابـــع غانـ

 قــا العال تقـام  حيـث ، أفريقيـا  يف والثالثــة (89)، أفريقيـا  غـرب  دول يف الثـاني  والشـريك 

 مليــون 879 غانــا إىل الرتكيــة الصــادرا  وبلاــت، املتبادلــة املغفعــة أســا  علــى الثغائيــة

 املركــز  الــغف  حيتــ  إذ (87).2080 ســغة غانــا مــ  دوالر مليــون 202 ووارداتهــا دوالر

 مّت الـيت  الغفطيـة  األحواض بعض خاصة 2082 مغذ الذه  بعد غانا صادرا  م  الثاني

2080 سـغة  اكتشافها
 تغـاف   حمـ   الدولـة  أصـبحت ، أيضـا  الاـاز  اكتشـاف  بعـد و (81)

 وإجـــراء، غانـــا إىل جتاريــة  وفـــود 80 بإرســال  تركيـــا وقامــت ، األجغبيـــة ســتثمارا  اال

 (89)دوالر. مليـون  200 حوالي 2080 سغة التجاري التبادل وقدر جتاريةـ وأسواق معارض

 سـغة  حبلـول  مليـار  8 إىل لرفعهـا  تركيـا  وتهـدف ، دوالر مليـون  410 بـ 2089 سغة ُقدرو

ــادل ووصــ  (20)،2020 ــ  تصــريح حســ  2087 ســغة التجــاري التب ــي  نائ ــوزراء رئ  ال

(28) دوالر. مليون 200 إىل كروتوملوش نعمان الرتكي
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 تشـــجيع، احلــرة  التجــارة ، التحتيــة  بالبغيــة  خاصـــة اتفاقيــا   وغانــا  تركيــا  عقــد  

 جمـــال، والتعـــدي  والاــاز  والـــغف  الطاقــة ، البحـــري اجملــال  يف التعـــاون، االســتثمارا  

(22) التعليم
. 

 سـغة  السـابقة  نيجتيـا  عاصـمة  الجـو   يف هلـا  سـفارة  بفـتح  تركيا قامتتيا: يجن - 

 سـغة  بـأنقرة  الغيجتيـة  السـفارة  فـتح  ُأعيـد و، 8990 سـغة  نيجتيـا  استقالل بعد، 8992

ــد 2000 ــور إىل أد  مـــا، 8914 ســـغة إغالقهـــا بعـ  أساســـها واكتمـــال العالقـــا  تطـ

 (20)نوني.القا

 أفريقيــا ربغــ لــدول االقتصــادية اجملموعــة أبوجــا يف تركيــا ســفارة اعتمــاد مّت كمــا

 مشـاورا   إجـراء  ومت، أفريقيـا  غـرب  يف نيجتيـا  ألهميـة  نظرًا 2002 سغة )اإليكوا (

(24) والدولية.. اإلقليمية األحدا  حول ثغائية
 

 أكـرب  نيجتيا تعد إذ، انيجتي يف الرتكية السياسة أسا  االقتصادي اجلان  يعترب

 وفقــًا الصــحراء جغــوب أفريقيــا دول بــن مــ  والثــاني أفريقيــا يف لرتكيــا جتــاري شــريك

 االســـتثمار تعزيـــز اتفاقيـــة علـــى التوقيـــع مت حيـــث، الرتكـــي االقتصـــاد وزارة ملعطيـــا 

، الاذائيـة  املـواد ، املالبـ  : نيجتيـا  إىل تركيـا  صـادرا   وتشـم  ، 2088 سغة ومحايت 

، املطـاط ، اخلـام  اجللـود ، السمسـم  بـذور  وتسـتورد ، السـيارا   غيـار  قطـع ، احملركا 

 إسـرتاتيجية  سـوق  نيجتيـا  وتعترب .كبت حبجم الطبيعي والااز الغف  ع  فضاًل وغتها

ــا .لرتكيـــا رئيســـية  الغـــيجتي والثقافـــة الصـــداقة مهرجـــان إقامـــة فيـــتم، اجتماعيـــًا أمـ

 وتبـــــادل التعلـــــيم خـــــالل مـــــ  فـــــا والثقا األديـــــان بـــــن احلـــــوار وتعزيـــــز، الرتكـــــي

 يف نوعهـا  مـ   والوحيـدة  األوىل الغيجريـة  الرتكيـة  الغيـ   جامعـة  تعتـرب  حيث(22)الثقافا .

(29).2084 سغة بغيجتيا نيجتي تركي مستشفى افتتاح مّتو أفريقيا.
 

 (27)، 2082 سـغة  دوالر مليـار  8 إىل ليصـ   ونيجتيـا  تركيـا  بـن  التجارة حجم ارتفع

 وجيـدر ، دوالر مليار 2.2 حوالي 2084 سغة بلغ بعدما، 2089 سغة دوالر ياراملل وجتاوز

 الــغف  أســعار تذبــذب ولكــ ، ســغة كــ  يف متقــارب هــو التجــارة حجــم أن إىل اإلشــارة

 لألعمــال اقتصــادي مغتــد  إقامــة مت كمــا املــتاتة. األســعار حســ  تــدفع تركيــا جيعــ 

 تعزيـز  شأن  وم  وتركي فريقيأ أعمال رج  آالف 2 م  أكثر ضم والذي 2089 سغة

  (21)األتراك. األعمال لرجال نيجتيا يف املباشر االستثمار
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 نيجتيـا  يف مكاسـ   فتحقيـق ، السياسية للمصاحل خدمة االقتصادية املصاحل توج 

، أفريقيـا  وجغـوب  غـرب  يف األفريقية الدول بقية يف وجودها تعظيم م  تركيا سيمك 
، تركيـا  يف الفاشـ   االنقـالب  بعد جيد بشك  بيغهما جارةالت حجم ازدياد والدلي  (29)

 البغـاء  ومـواد  واألثـا   والبضـائع  والتشـييد  البغاء يف التكغولوجيا تركيا تقدم جهة فم 

 الغيجتي. الغف  تركيا تستورد أخر  جهة وم  (00)الغيجتي. للسوق

 فريقياأ شرق دول جتاه الرتكية السياسة: ثانيا

 السـودان  يف، 8209 مغـذ  العثمانيـة  للدولـة  تارخييـاً  امتـداداً  يـا أفريق شرق مغطقة تعد

، كيغيـــا، إرثتيـــا، جيبـــوتي، ســـغة 020 الصـــومال يف، ســـغة 097 العثمـــانين حكـــم

 180 إىل أفريقيــا  شــرق  دول إىل الرتكيــة الصــادرا   ارتفعــت  (08)إثيوبيــا. مــ   وأجــزاء

(02).2080 سغة دوالر مليون 890 بـ فقدر  الواردا  أما، دوالر مليون
 

 كـان  حيـث ، عشـر  السـاد   القـرن  إىل اإلثيوبية الرتكية العالقا  تعود: إثيوبيا - أ

 العالقـا   وحتسـغت  (00)الاربـي.  التهديـد  لصـد  وذلـك  القـارة  شـرق  جتاه العثماني التوسع

 خالهلـا  قامـت ، جديـدة  خارجية لسياسة تركيا بانتها  الباردة احلرب بعد جيد بشك 

 االقتصــادي هــو الســائد اجملـال  أن إال، التقليــدين حلفائهــا عمـ  عالقاتهــا بتعزيــز تركيـا 

 سـغة  وإثيوبيـا  تركيـا  بـن  الدبلوماسـية  العالقـا   وعـاد   (04)املتبادلـة.  املغفعـة  مبـدأ  وفق

 ســـد قضـــية تركيـــا تـــدعمو (02)، إثيوبيـــا يف العســـكري الغظـــام انهيـــار بعـــد، 2009

(09)املصري. الدور تراجع ظ  يف خاصة اإلثيوبي الغهضة
 

 يعتــرب  إذ، واإلنســاني االقتصــادي اجلانــ  علــى إثيوبيــا يف الرتكيــة السياســة تقــوم

 يف اتفاقيـا   علـى  التوقيـع  مت حيـث  إثيوبيـا.  يـزور  الرتكية للحكومة زعيم أول أردوغان

، الشــــباب، الصــــحافة، التعلــــيم، الثقافــــة، الصــــحة، االســــتثمارا ، التجــــارة جمــــال

(07)والتكغولوجي. العلمي اسكالتم على واالتفاق السياحة، الرياضة
 تعزيـز  حول اتفاقو 

، تركيـة  شـركة  020 مـ   أكثـر  الشـركا   تقـدر ، 2000 سـغة  االستثمارا  ومحاية

(01)إثيوبيا. يف تركي بغك فتح إمكانية حول تركيا وختط 
 

ــا ــزل صـــغاعة جمـــال يف إثيوبيـــا يف املباشـــرة الرتكيـــة االســـتثمارا  تتزايـــد كمـ  الاـ

 دوالر مليـون  420و (09)، 2080 سـغة  دوالر مليـون  428 لتجـارة ا حجـم  بلـغ  إذ، والغسي 

.املستقب  يف بيلون 8 إىل يص  أن ويتوقع 2089 سغة
 السكة مشرو  تركيا وتدعم (40)
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ــة ــذي احلديدي ــغ ال ــ  يبل ــرب ، كــم 019 طول ــا مشــال ي ــبالد بوســ  أثيوبي  وتصــدر، ال

ــا ــا إىل تركي ــة مليكانيكيــةا واألجهــزة، واآلال  املعدنيــة املغتجــا : إثيوبي  والكهربائي

 واملغتجـا   الزيتيـة  والبـذور  كالسمسم اخلضروا  فهي املستوردة املواد أما الايار وقطع

   (48)احليوانية.

ــوم ــى الرتكيــة املســاعدا  وتق ــد منــوذ  عل ــ  للشــراكة جدي ــز أجــ  م  التغميــة تعزي

 تيكـا  هـا علي تشرف اليت، القطاعا  حس  التوزيع عرب وذلك أفريقيا وإدما  املستدامة

، اإلقليميــة احلكومــة وإدارة، واالقتصــادية االجتماعيــة التحتيــة البغيــة جمــال يف وذلــك

 مــ  دوالر مليــون 2.2 حــوالي ألثيوبيــا الرمسيــة اإلمنائيــة املســاعدة تــدفقا  بلاــت حيــث

2002-2080.(42) 

 مســلمي دعمــت حيــث العثمانيــة للدولــة جزئيــًا تابعــة الصــومال كانــت: لصــومالا - ب

 سـغة  فمغـذ ، الرتكيـة  اخلارجية للسياسة اإلستباقي الطابع الصومال وُتظهر (40)املغطقة.

 ووضــــعت الصــــومال يف واألمــــ  الســــلم لبغــــاء األبعــــاد متعــــددة سياســــة اتبعــــت 2088

(44)املد . طويلة إسرتاتيجية
 

 للصـومال  أردوغـان  السـابق  الـوزراء  رئـي   بزيـارة  امليـادي   مجيـع  يف العالقـا   تطور 

 20 مغـــذ الصـــومال يـــزور الـــذي أفريقـــي الاـــت األول الـــزعيم أنـــ  باعتبـــار 2088 ســـغة

(49).الصومالية املنمترا  عاصمة اسطغبول ُجعلتو (42)عامًا.
 

 الرتكـي  للمـنمتر  تركيـا  عقـد ب، السياسـي  شق  يف بالصومال الرتكي الدور جتسد

 يف ديةاالقتصــا والتغميــة الدولــة بغــاء قــدرة لتعزيــز اســطغبول يف والثــاني األول الصــومالي

 حممــود شـيخ  حسـ   الصــومالي الـرئي   بـن  املصـاحلة  عمليــة علـى  واإلشـراف  الصـومال. 

2080 سـغة ، سـيالنيا  حممـد  أمحد الصومال( )مشال صوماليالند ورئي 
 فشـ   بعـد (47)

 الشــريك  فرصــة  لرتكيــا  أعطــى  مــا  (41)،للصــومال  حلــول  إجيــاد  يف الدوليــة  املســاعي

 الصومال. يف البارز االقتصادي

 احلكوميـة  املغظمـا   عـرب  الصـومال  دعـم  يف تركيـا  فتساهم، اإلنساني ن اجلا أما

، األفريقيــــة والتضــــام  اإلخــــوان مجعيــــة، األمحـــر  اهلــــالل: ومغهــــا حكوميــــة والاـــت 

(20)،التحتيـة  والبغيـة  والصـحة  التعليم جمال يف مشاريع عرب تيكا ووكالة(49)..
 وقـدر   

(28)دوالر. مليون 220 بـ 2088 سغة للصومال املقدمة اإلنسانية املساعدا 
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 إىل االنتقـــال  األتـــراك األعمـــال لرجـــال تركيـــا  ســـهلت، االقتصـــادي اجلانـــ  ويف

 مغـذ  اخلـارجي  بالعـامل  الصومال برب  الرتكية اجلوية اخلطوط قامت حيث، الصومال

2080 سغة
 علـى  الصـومال  اسـتقرار  يف تسـتثمر  الـيت  الوحيـدة  الدولـة  تركيـا  تعترب.و(22)

 أن ير  اآلخر البعض أن إاّل(20)لإلستثمار. اإلستقرار تغتظر اليت خر األ البلدان عك 

ــت املســاعدا  هــذه ــ  اقرتن ــا حبــث يف االقتصــادي باجلان ــق لســب  تركي ــة حتقي  املغفع

 ومت (24)التقليــدين. املـاحنن  بقيــة عـ   كـثتاً  ختتلــف ال جيعلـها  الــذي األمـر  االقتصـادية 

 التجاريـة  العالقـا   خيص 2082 سغة مرة ولأل الرتكي الصومالي األعمال مغتد  عقد

(22).2084 سغة دوالر مليون 90 التجاري التبادل حجم وقدر، البلدي  بن
 

 والـدفا   السـالم  لدعم الصومال يف عسكرية قواعد إنشاءب تركيا قامت، أمغيًا أما

ــامق بعــد وذلــك (29).2082 ســغة القرصــغة ومكافحــة العســكري اللوجســيت  حركــة ي

 املصــاحل علـى  دوريـة  بهجمـا   الصـومال(  جغــوب علـى  تسـيطر  متطرفـة  عـة )مجا الشـباب 

 هـــذه ورفضـــت، 2080 ســـغة الرتكيـــة الســـفارة علـــى جومبـــاهل الصـــومال يف الرتكيـــة

ــة ــال احلركـــ ــة أعمـــ ــ  اإلغاثـــ ــا مـــ ــا تركيـــ ــدير واتهمتهـــ ــار بتصـــ ــت تيـــ  إســـــالمي غـــ

 سـة سيا مـ   أكثـر  مقاديشـو  لسياسـة  دعمهـا  علـى  كذلك تركيا وانُتقد (27)وعلماني.

 قغصـــلية فـــتح مـــ  الـــرغم علـــى لعملياتهـــا كمركـــز مقديشـــو باســـتخدام صـــومايالند

(21).2084 سغة بصومايالند
 

 الثـروا   يف احملـدودة  الدولة، جيبوتي مع عالقاتها لتطوير تركيا تسعى: جيبوتي - 

   .اقتصادية مشاك  م  تعاني اليت أفريقيا شرق دول م  تعترب حيث، الطبيعية

 جيبــوتي ســفارة فــتح مت أنــ  إال، 8977 ســغة وجيبــوتي تركيــا بــن العالقــا  قامــت

 العالقـا   وتتميز، 2080 سغة جيبوتي يف الرتكية السفارة وافتتاح، 2082 سغة ألنقرة

 الـــرئي  زيـــارة آخرهـــا الزيـــارا  وتبـــادل، االقتصـــادي، السياســـي اجملـــال يف باجليـــدة

 إمساعيـ   الـرئي   زيـارة  وسـبقها  (29).2082 سغة جليبوتي أردوغان طي  رج  الرتكي

 ســــغة جيبــــوتي إىل الرتكــــي اإلقتصــــاد ووزيـــر ، 2009 ســــغة تركيــــا إىل غيلــــ  عمـــر 

2084.(90)
 

 حـرة  جتـارة  مغطقـة  إنشاء على جيبوتي يف الرتكية للسياسة االقتصادي اجلان  يقوم

 خطـوط  إقامـة  إىل باإلضـافة ، جبيبـوتي  لالسـتثمار  األتـراك  األعمـال  لرجـال  اجملال وفتح
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ــوتي إىل الرتكيــة الصــادرا  قــدر  فقــد، جيبــوتي إىل مباشــرة يــةترك جويــة  91 جيب

، املغزليــة  األجهــزة، والصــل  احلديــد مغتجــا ، البغــاء معــدا  فيهــا مبــا دوالر مليــون

، املطـاط  ومغهـا  دوالر ألـف  880 جيبـوتي  مـ   الـواردا   بلات حن يف، ائيةذالا املغتجا 

(98).2082 سغة، اخلش  م  ونو 
 

 تركيـا  وتطمح، 2084 سغة دوالر مليون 90 وجيبوتي تركيا بن ارةالتج حجم قدر

ــ  ــون 200 أو 800 إىل لزيادت ــا تبحــث كمــا، دوالر ملي  مــ  االســتفادة طــرق يف تركي

 الصـحة  جمـال  يف والـدعم ، جيبـوتي  يف الكهربـاء  إنتـا   تكـاليف  ضخلفـ  القوية الرياح

 بـن  التجـارة  حجـم  وبلـغ ، لـيم والتع واملياه الزراعة وجمال، سكغا  وبغاء مستشفى ببغاء

(92)دوالر. مليون 97.4 حوالي 2080 سغة وجيبوتي تركيا
 

 االمـتالك  مـتات  بداللة أفريقيا وشرق غرب ودول تركيا بن التجاري التبادل: ثالثا

 طبيعيةال للموارد

 تركيــا بــن االقتصــادية للعالقــا  اهلامــة الركــائز إحــد  التجــاري التبــادل يشــك 

 اجملــــال يف واخلشـــغة  الغاعمــــة القـــوة  أدوا  بتســــخت تركيـــا  تقــــوم حيـــث ، أفريقيـــا و

ــي ــاعي الدبلوماســ ــايف االجتمــ ــ. والثقــ ــا يف واألمــ ــاظ، أفريقيــ ــى للحفــ ــاحلها علــ  مصــ

  البعيد. املد  على االقتصادية

: وهـي  أفريقيـا  وشـرق  غـرب  مـ   الدول بعض امتالك مستو  بدراسة اجلزء هذا يقوم

 مصـادر  مـ   الطبيعيـة  للثـروا  ، جيبـوتي ، الصـومال ، غانـا ، نيجتيـا ، إثيوبيـا ، السغاال

 نتيجـة  إىل والتوصـ   تركيـا  مـع  التجاري التبادل مستو  تفحص ثم، أولية ومواد الطاقة

 مع التجاري التبادل ومستو  الطبيعية للثروا  الدول هذه امتالك مد  بن العالقة حول

 تركيا.

 : الطبيعية املوارد - أ

 املوجـودة  املـوارد  أهـم  الفوسفا  يشك  إذ، املوارد ودحمد السغاال يعترب: السغاال -

، القطـ   وإنتـا   السـياحي  القطـا   عرب اقتصادها تغويع على الدولة اعتمد  ولذلك، في 

 مـ   استثمارا  يستقط  الذي الغهر إىل باإلضافة .2009 سغة مرة ألول الذه  وأنتجت

 العضـوية  األمحـاض  وتصـدر (94)للـبرتول.  مسـتوردة  دولـة  وهـي  (90)واخلـا .  العام القطا 

(92)والسمك.
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، إثيوبيــا يف األساســي الطبيعــي املــورد، والفالحــة الســكاني العامــ  يعتــرب: إثيوبيــا -

 الاـاز  بوجـود  فتتميـز  الطاقـة  مصـادر  أمـا ، األولية كمواردها واألملا  الذه  على زيادة

(97)ة.القهو يف أساسًا صادراتها تتمث  حن يف(99)املائية. والثروة الطبيعي
 

 897 حـوالي  السكان عدد حيث م  األفريقية الدول أكرب نيجتيا تعترب: نيجتيا -

، القصـــدير، الفحـــم، احلديـــد، كالـــذه  ضـــخمة طبيعيـــة مـــوارد هلـــا، نســـمة مليــون 

، 2089 لســغة الــبرتول إحتيــاطي 07.2 وهلــا، اجلــتي احلجــر، الفوســفا ، اليورانيــوم

 دولـة  أكـرب  أنهـا  حيـث ، يوميًا اخلام الغف  م  برمي  مليون 2.0 إنتا  متوس  مع الااز

  مســــــــاحتها تبلــــــــغ، العــــــــامل يف (80) والعاشــــــــرة أفريقيــــــــا يف للــــــــبرتول مصــــــــدرة

(91)كم. 920 791
 

 وضـع  ومت، 2080 سـغة  مغـذ  والاـاز  الـغف   تغـت   اليت الدول م  غانا أصبحت: غانا -

، املعدنيـة  بـاملوارد  غيـة الا الـدول  م  غانا تشك (99) الغف . عائدا  إدارة لتغظيم قوانن

 مت حيـث ، املغاغيـز ، البوكسـيت ، األملـا   وهلـا  أفريقيـا  يف للـذه   مغت  بلد أكرب ثاني

 وهــي، 2080 سـغة  الغفطــي اإلنتـا   وبـدأ ، 2004 ســغة والاـاز  الــبرتول حقـول  اكتشـاف 

(78)للبرتول. مصدرة دولة وهي(70)، العامل يف للكاكاو مغتجة دولة أكرب ثاني
 

 بعـض  اكتشـاف  يـتم  حيث، ضعيفة الصومال يف الطبيعية الثروا  تربتع: الصومال -

 أهلية. حرب م  لسغوا  عانى الصومال ألن وذلك، حديثًا الطاقة ومصادر األولية املواد

 أنـــوا  بعـــض وتصـــدر (72)، لطبيعـــي الاـــاز، البوكســـيت، اليورانيـــوم بيغهـــا ومـــ 

(74)للبرتول. مستوردة دولة وهي (70)األمساك.
 

 مصــادر أمــا، معظمهــا يسـتا   وال األوليــة املــواد مــ  القليـ   جيبــوتي متلــك: جيبـوتي  -

 الكتشــاف عقـود  توقيــع ومت، احلراريـة  الطاقـة  يف تتمثــ  حمـدودة  األخــر  فهـي  الطاقـة 

 الذي الساحلي خطها على إطالهلا أن إال الذه . ع  والتغقي  2088 سغة والااز الغف 

(79)للبرتول. مستوردة دولة وهي (72)مسكية. ثروة هلا يوفر كم 072 طول  يبلغ
 

 خيتلـف  إمنـا ، مشسـية  طاقـة  علـى  حتتـوي  األفريقية الدول ك  أن إىل اإلشارة وجيدر

 أخر . إىل دولة م  فيها التشم  نسبة
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 االمتالك مستو  الطاقة مصادر األولية املواد الدول

 الفوسفات، الذهب نيجتيا

، الطبيعي الغاز

 فطالن، الفحم، اليورانيوم

، اخلام البرتول، اخلام

 البرتول.

 عالي

 الذهب غانا
، الطبيعي الغاز

 البرتول. اكتشاف
 متوسط

 متوسط - الفوسفات، الذهب السغاال

 متوسط الطبيعي. الغاز األملاس، الذهب إثيوبيا

 ضعيف -التنقيب عمليات جترى- الصومال

 ضعيف -التنقيب عمليات جترى- جيبوتي

، إثيوبيـا ، سـغاال ، غانـا ، )نيجتيـا  فريقيـة ألا الـدول  يف طبيعيـة ال املـوارد  -2 جدول

 يبوتي(ج، صومال

African Economic Outlook (AEO) 2013, Structural transformation, 

and natural resources, Special thematic edition. 

  جاري:لتا التبادل  - ب

 اخلارجيــة لـوزراء  يـة رمس وتصـرحيا   أكادمييـة  أحبـا   مـ   معطيـا   علـى  باإلعتمـاد 

 التبـادل  حجـم  مبتابعـة  الدراسـة  تقـوم ، األفريقيـة  الدول وبعض تركيا م  لك  وسفراء

، جيبــوتي، الســغاال، غانــا، )نيجتيــا أفريقيــا وغــرب شــرق مــ  دولالــ ســتل التجــاري

 اجلـدول  وفـق ، الرمسيـة  اإلحصـائيا   لتوفر 2084 سغة اختيار ومت، الصومال(، إثيوبيا

 : أدناه املبن
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 الصومال إثيوبيا جيبوتي السغاال غانا نيجتيا الدول

ــم  حجـــــــــــــ

 التبادل

ــاري/  التجــ

 دوالر

 

 مليار2,5
000 

 مليون

200 

 مليون 

60 

 مليون

400 

 مليون

63  

 مليون

  -1ول جد-

 

 
 

 -1022 غةلس األفريقية والدول تركيا بن التجاري التبادل حجم -

 صومال(ال، إثيوبيا، جيبوتي، السغاال، غانا، )نيجتيا

ــت ــا  تشـ ــا أن إىل البيانـ ــة نيجتيـ ــرب يف الواقعـ ــا غـ ــتو  ذا  أفريقيـ ــالي املسـ  يف العـ

 تليهـا ، تركيـا  مع التجاري للتبادل حجم أعلى على حتص ، الطبيعية للموارد امتالكها

 حــوالي تركيــا مــع تبــادل حبجــم متوســ  امتالكهــا مســتو ، أفريقيــا شــرق يف إثيوبيــا

 القـــرن يف إثيوبيـــا موقـــع ألهميـــة نظـــرًا نســـبيًا متوســـ  يرتقـــد هـــو، دوالر مليـــون 200

 حجـم  وهـو  دوالر مليون 000 الـ يقارب وتركيا غانا بن التجاري التبادل أما، األفريقي

 يف وقــدر، قائمـة  الزالــت والـيت  غانـا  يف الــغف  آلبـار  احلديثـة  االكتشــافا  مـع  يتغاسـ  

 وذلـك  مـا  نوعـاً  مـغخفض  وهو ردوال مليون 200 حوالي تركيا مع التبادل حجم السغاال

 وتركيــا، للــغف  مســتوردة دولــة أنهــا إال للــذه  إنتاجهــا مــ  الــرغم علــى الســغاال ألن
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 وجيبـوتي  الصـومال  حـن  يف، الـغف   وهـو  اقتصادها طاقة مصدر أهم ع  للبحث تسعى

 األخــر . بالــدول مقارنــة تركيــا مــع التجــاري التبــادل حجــم يف كــبت اخنفــاض يعرفــان

 االمـتالك  ضـعيفة  دولـة  وجيبـوتي  سـارية  اآلبـار  حفـر  عمليـا   الزالـت  لصومالا ألن وذلك

 الطبيعية. للموارد

 شـرق  دول مـ   أكـرب  جتـاري  تبادل هلا أفريقيا غرب دول أن إىل البياني املغحغى يشت

 القــارة شــرق يف الواقعــة الــدول مــع مقارنــة منــوًا أســر  أفريقيــا غــرب دول أن إذ .أفريقيــا

 لرتكيـا  اقتصـادية  أهميـة  أفريقيا لارب يعطي ما وهذا (77)باملائة. 9  م أعلى منو بغسبة

 بعـن  األخـذ  جيـ   كمـا ، احليويـة  مصـاحلها  حتتاجـ   مـا  وفـق  اقتصـادية  عالقـا   لتقيم

 أيضًا. لرتكيا واعدة سوق يشك  ما وهو هائلة سكانية كثافة لغيجتيا أن االعتبار

 الطبيعيــة للمــوارد األفريقيــة لــدولا الســت امــتالك بــن تغاســبية عالقــة فهغــاك، ومغــ 

 ملصــادر األفريقيــة الدولــة امتلكــت كلمــا حيــث، تركيــا مــع التجــاري التبــادل وحجــم

 فأضــحت، تركيــا مــع التجــاري التبــادل حجــم ازداد كلمــا، الــغف  وبالتحديــد الطاقــة

 علــى، األبعــاد متعــدد مبــدأ علــى القائمــة املعاصــرة الرتكيــة اخلارجيــة السياســة تعتمــد

 حســاب علــى ولــو األوىل بالدرجــة االقتصــادية مصــاحلها حتقــق الــيت الــدول حنــو هاالجتــا

 أو، لرتكيـا  بالغسـبة  إسـرتاتيجية  جيـو  كبتة أهمية هلا اليت كإثيوبيا، اجلارايف البعد

 الاـرب  مـ   أكثـر  دام أفريقيـا  شـرق  يف العثمـاني  الوجود وأن خاصة، التارخيي االمتداد

 األفريقي.

 واملـــوارد التجاريــة  املبــادال   حركــة  تفســـت يف االقتصــادية  اجلارافيــا  علــم  يســاعد 

ــة ــدول الطبيعي ــث، لل ــر  حي ــا أن Colby''كــولي'' ي  دراســة هــي االقتصــادية اجلارافي

 الدوليـة  التجـارة  جارافيـا  فر  وكذلك (71)،الطبيعية بالبيئة االقتصادية األنشطة عالقة

ــذي ــدر  ال ــادل ي ــن التجــاري التب ــالغظر . (79)السياســية الوحــدا  ب ــدول المــتالك فب  ال

 ملـواد  متتلـك  إثيوبيـا ، غانـا ، نيجتيـا : مـ   ك  أن جند الطبيعية للموارد الست األفريقية

 البيــاني الشــك  يف كـبت  جتــاري تبــادل حجـم  حتقــق مــا وهـي ، الطاقــة ومصــادر أوليـة 

 الطاقــة مصـادر  دون األوليــة للمـواد  فامتالكهـا  الســغاال أمـا  األخـر .  الــدول مـع  مقارنـة 

ــة املبــادال  يف متوســ  مســتو  إىل د أ  الــدولتن وجيبــوتي الصــومال حــن يف، التجاري
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 األخر . الدول إىل بالغظر دوالر مليون 70 حوالي مغخفض جتاري تبادل فتشهدان

 الداخليـــة االقتصـــادية السياســـا  بـــن نســـجاماإل قضـــية أن أوغلـــو داود أمحـــد يـــر 

 خار  بها املتعلقة التطبيقية والعمليا  اخلارجية السياسة بغية إخرا  إىل أد  واخلارجية

 براجمهـــا لتغفيـــذ الـــغف  إىل تركيـــا فحاجـــة، (10)الكالســـيكي الدبلوماســـي املســـار

 وخارجية. اخليةد اقتصادية أهداف حتقق خارجية سياسة الختاذ الدافع هو االقتصادية

 امتة: خ

 الـدول  امتالك بن تغاسبية عالقة وجود يف، صياغتها مت اليت الفرضية الدراسة أثبت

 إىل الوصـول  ومت، تركيـا  مـع  التجـاري  التبـادل  وحجـم  الطبيعية للموارد الست األفريقية

ــا أن ــى تركــز تركي ــغف  خاصــة الطاقــة مصــادر عل ــة السياســة وتســتخدم، ال  الرتكي

 أفريقيا. يف االقتصادية مصاحلها ومحاية دعم أج  م  ا اآللي خمتلف

 : وهي الغتائ  بعض إىل الدراسة وصلت: الغتائ 

ــتم -8 ــة تهـ ــة السياسـ ــرب دول يف الرتكيـ ــرق غـ ــا وشـ ــال أفريقيـ ــادي: باجملـ ، االقتصـ

 األم..، اإلنساني، السياسي

، كالـــذه  أوليـــة مـــواد مـــ  الطبيعيـــة املـــوارد باغـــى األفريقيـــة القـــارة تتميـــز -2

، اليورانيـوم ، الطبيعـي  الاـاز ، الفحـم ، كالبرتول الطاقة ومصادر، احلديد، لفوسفا ا

 الشمسية. الطاقة إىل باإلضافة

 الدولــة امــتالك درجــة حســ  أفريقيــا وغــرب شــرق يف الرتكيــة السياســة ختتلــف -0

 الاغيــة الــدول تســج  إذ، الطاقــة ومصــادر أوليــة مــوارد مــ  الطبيعيــة للمــوارد األفريقيــة

 الضــعيفة أو املتوســطة األفريقيــة الــدول مــ  أعلــى جتــاري تبــادل حجــم طاقــةال مبصــادر

 االمتالك.

، املعاصــرة الرتكيــة اخلارجيــة السياســة أمــام عائقــًا اجلاــرايف البعــد يشــك  ال -4

 الرتكي. الغفوذ وجد، الطاقة( )مصادر هلا اقتصادية مصاحل وجد  فأيغما

 جتــاه املعاصــرة رتكيــةال السياســة يف أساســي حمــور االقتصــادي البعــد يشــك  -2

 أكثـر  تضـم  وأفريقيا، الضرورية احتياجاتها لتاطية الغف  إىل حتتا  فرتكيا، أفريقيا

 للغف . املغتجة الدول عدد
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